Umeme safi. Educació i dret
a l’accés a l’energia elèctrica
Tanzània i la República Democràtica
del Congo.

Dret a l’acces a
l’energia eléctrica

La Carta Africana dels Drets
Humans i dels Pobles estableix,
en línea amb l’ODS 7 (Garantir
l’accés a una energia assequible, fiable, sostenible i moderna
per a tots) que tots els pobles
tindran dret a un entorn global
satisfactori i favorable al seu
desenvolupament. Per això,
es necessari expandir l’ús de
l’energeia renovable més enllà
del sector eléctric i incrmentar
l’electrificació a l’Àfrica subsahariana.
Comunitat de Blas Garay a Paraguvai.

Què volem?

Per què?

Com ho farem?

Contribuir en el compromís
de l’agenda 2030 per garantir
un òptim desenvolupament
de nenes i nens a Tanzània i a
la República Democràtica del
Congo.

789 miliond fr persones (principalment de l’Àfrica subsahariana) viuen sense accés a
l’ectricitat, i centenars de milions de persones més només
tenen accés a una electricitat
molt limitada o poc fiable.

Col·laborant amb el Germans
Maristes de PACE (Provicia
Marista d’^Àfrica Centre Este)
en la instal·lació de plaques
solars en 3 escoles de la provincia, a Tanzània i la República Democràtica del Congo.

Proporcionar una il·luminació brillant i neta pot ajudar els nens
a fer les seves tasques de forma més eficaç que amb altres alternatives com a veles de querosè tènues o cap font d’il·luminació.

Des de la seva creació, la Província Marista d’Àfrica Centre Est (PACE) ha procurat l’educació de la
població més desfavorida. Aquesta labor s’ha dut a terme especialment en escoles de pertinència
estatal. El fet de la no posseir la propietat dels centres ha tingut com a conseqüència una falta
de inversió en les infraestructures escolars basiques per l’educació de l’alumnat. Des de fa uns
anys, conscients de la necessitat de renovació, PACE ha començat un procés de millora de moltes
de les instal·lacions. Precisament en aquest sentit, s’ha vist la necessitat de realitzar instal·lacions
elèctriques que assegurin un subministri continu, ja que, gran part de les escoles, es troben en
zones rurals o urbanes amb poca o nul accés a l’electricitat, i quan la tenen, els talls imprevisibles
i recurrents perjudiquen greument el seguiment de l’activitat educativa.

Col·laboració: 32.067,35 €
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Plaques solars instal·lades a Kindu, República Democràtica del Congo.

L’energia pot millorar els resultats educatius indirectament a través de la millora de la
salut i el benestar. Els llums solars poden millorar la qualitat de l’aire interior i la salut,
per exemple, fent que els nens siguin més capaços d’estudiar i assistir a l’escola.
El projecte pretén dur a terme la instal·lació
de plaques fotovoltaiques en diversos centres
educatius de la Província Marista d’Àfrica Centre-est. Les instal·lacions fotovoltaiques permetran dur a terme la tasca educativa de cada
centre sense les interrupcions provocades pels
freqüents talls d’energia, alhora que contribuir a “expandir la infraestructura i millorar
la tecnologia per a comptar amb energia neta
(...) objectiu crucial que pot estimular el creixement i alhora ajudar al medi ambient” (Desenvolupament del ODS 7: Energia assequible i no
contaminant”).
Escoles beneficiaries del projecte.

Aquest projecte contribueix
amb la consecució del objectiu
de desenvolupament sostenible 7.

SEDcatalunya.cat
Carrer Vallespir, 162
08014, Barcelona
Telèfon: 934 908 146
sedcatalunya@sed-ongd.org
@SEDCatalunya

